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LABORATORNÍ ŘÁD PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 

 
1. Vstup do laboratoře je dovolen jen v doprovodu učitele. 
2. Odborná způsobilost studentů l. a 2. ročníku je "pracovník poučený", 3. a 4. ročníku je "pracovník 

znalý" a 5. ročníku a diplomantů po vykonání zkoušky z bezpečnostních předpisů je "pracovník 
znalý s vyšší kvalifikací". 

3. Učitel určí z řad studentů vedoucího pracovní skupiny. V laboratoři se musí studenti chovat podle 
pokynů učitele a určeného vedoucího. Určený vedoucí nese odpovědnost za vydané pokyny. 

4. Studenti jsou povinni se před příchodem do laboratoře seznámit se správnou manipulací při 
měření ze skript, návodů nebo literatury.  

5. Jakákoliv manipulace se zařízením je dovolena jen se souhlasem učitele. Ovládací obvod 
laboratorního stolu smí zapínat jen učitel. 

6. Přemisťovat, zapojovat a přepojovat přístroje a zařízení je dovoleno jen bez připojeného napětí.  
7. Při práci pod napětím a v blízkosti točících se strojů se nesmí nosit kovové řetízky, náramky a 

prsteny. Je zakázáno pracovat s vyhrnutými rukávy nebo v oděvu bez dlouhého rukávu.  
8. Je nutno dodržovat bezpečné vzdálenosti od částí pod napětím. Dotýkat se neizolovaných 

součástí pod napětím je zakázáno. 
9. Při práci a obsluze zařízení, které nemá provedenu ochranu před nebezpečným dotykovým 

napětím a je provozováno s napětím vyšším než bezpečným, je nutno používat ochranné 
pracovní pomůcky a konat je pod dozorem nebo pod dohledem. 

10. Studenti jsou povinni sledovat při měření stav přístrojů a zařízení a v případě nebezpečí musí 
vypnout ovládací obvody stolu červeným bezpečnostním tlačítkem.  

11. Je dovoleno se zdržovat jen na určeném pracovišti. Odbíhání na jiná pracoviště je zakázáno, a 
přístup do bezprostřední blízkosti točících se strojů je dovolen jen s výslovným souhlasem 
učitele. 

12. Není-li si student jist svými schopnostmi nebo svým okamžitým zdravotním stavem, musí to včas 
ohlásit učiteli a nesmí na zařízení pracovat.  

13. Opustit laboratoř je dovoleno jen se souhlasem učitele po splnění zadaného úkolu a předání 
uklizeného pracoviště. 

14. Škody způsobené nedodržením laboratorního řádu budou předepsány viníkům k úhradě. 
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